
 
 OGŁOSZENIE 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego 
 o konkursie ofert na realizację zadania publicznego obejmującego  

działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych  
z terenu Powiatu Kłodzkiego 

 
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2014 r: poz. 1118 ze zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. 
 
Przedmiotem konkursu jest wybór programu uwzględniającego: 

• społeczną integrację osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego, 
• prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych. 

 
Wysokość środków zaplanowanych w budżecie powiatu na 2016 rok przeznaczonych na realizację 
programu w powyższym zakresie wynosi 25 000 zł (dwadzieścia pięć  tysięcy   złotych). 
 
Oferta konkursowa powinna zawierać: 
 

1. ofertę sporządzoną według zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 
2011 r. nr 6, poz. 25). 

                       
Oprócz wymaganych w ofercie załączników, należy dodatkowo dołączyć: 

2. kopię statutu, 
3. kopię wpisu do właściwego rejestru, 
4. sprawozdanie merytoryczno- finansowe za ostatni rok ( dotyczy tylko organizacji 

pozarządowych). 
 

Ponadto oferta może zawierać:  
 
1)   pisemne gwarancje dofinansowania zadania przez samorządy gminne; 
2) rekomendacje i opinie jednostek administracji rządowej i samorządowej o rzetelnym 
      i terminowym wykonywaniu zadań w latach poprzednich. 
 
Wszystkie wymienione dokumenty powinny być uwierzytelnione przez osoby uprawnione do reprezentowania 
danego podmiotu. 
Oferty, które nie będą spełniały wymogów określonych w pkt od 1- 4 nie będą przez Zarząd rozpatrywane. 
Dotacja przyznana będzie na rok 2016, według warunków określonych w podpisanej przez strony umowie. 
Realizatorem zadania może być organizacja lub fundacja, która prowadzi działalność statutową na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez okres minimum lat 2. Ten sam realizator zadania nie może zostać objęty wsparciem 
w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji tych projektów zakładają 
osiągnięcie takich samych efektów. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w 
której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia 
kalendarzowego. 
 
W ramach realizacji zadania, wyłoniony w wyniku konkursu podmiot prowadzić będzie działalność w zakresie 
społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego oraz poradnictwo dla osób 
niepełnosprawnych, m.in. poprzez spotkania integracyjne, organizację zabaw, wycieczek, prelekcji, pomoc w 



załatwianiu spraw życia codziennego. 
 
Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, biorąc pod uwagę w szczególności: 
1) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta; 
2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent ma realizować 
zadanie; 
3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania; 
4) zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację 
zadania; 
5) analizę i ocenę realizacji zadań zlecanych oferentowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i 
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków; 
6) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną. 
 
Dodatkowe punkty zostaną przydzielone dla oferentów, którzy do programów dołączą pisemne gwarancje 
dofinansowania i rekomendacje. 
 
 
 
Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z 
terenu Powiatu Kłodzkiego”     do dnia                                             25 marca  2016 r. 
 
w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie    57-300 Kłodzko  ul. Kościuszki 2.  
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do                                              19 kwietnia  2016r. 
 
 
Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny wybranej oferty, o ile                   
wartość wskazanych najkorzystniejszych ofert przewyższy wartość zaplanowanych środków finansowych w 
budżecie powiatu na rok 2016. 
  
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu, a 
kończy nie później niż do dnia 15 listopada  2016 r. 
 
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu w latach 2014-2015 
 

 Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 9.07.2014r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie   
społecznej  integracji osób niepełnosprawnych  z terenu Powiatu Kłodzkiego. 
 
     Wysokość  środków  finansowych ( 20 000zł) przekazanych  z  budżetu  Powiatu  Kłodzkiego na realizację 
przedmiotowego zadania przedstawiała się  następująco: 
 
                                                                                          
- Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych                 -     1  000 zł 
                      
- Szczytniańskie Stowarzyszenie „Równych Szans”                                        -     4 400 zł 
 
- Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych                                                    -      8 600 zł 



 
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kłodzku                                              -      3 000zł 
 
- Kłodzkie Stowarzyszenie „Amazonki”                                                            -      3 000zł 
 
     Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 26.05.2015r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego obejmującego działalność w zakresie  
społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. 
 
     Środki finansowe ( 21 000 zł) na realizację przedmiotowego zadania rozdysponowano następująco: 
 
- Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych           -   1 575 zł  
                  
- Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych                                              -   5 170zł   
                         
- Szczytniańskie  Stowarzyszenie „Równych Szans”                                 -  3 000zł  
                         
-  Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI”                                                  -  3 850zł 
 
-  Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów w Polanicy Zdroju    -  3 925zł 
 
-  Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja”  w Nowej Rudzie                               -  1 940zł 
 
-  Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów  w Kłodzku                -  1540zł    
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